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Sammanfattning 

 
Den samverkansform som är vanligast förekommande i denna rapport är 

forskningssamverkan. Kontakterna initieras av både företag och universitet. I samverkan är 

kontakter med regionala representanter mest förekommande, men även kontakt med 

moderbolag förekommer samt att det finns kontakter på flera nivåer i koncernen.  

Företagen kontaktar universitetet när de har en fråga som de är intresserade av och 

universitetet kontaktar företagen när de vill genomföra studier. Finansieringen sker i olika 

former bland annat: projekt där företag är medfinansiärer, företagen finansierar delar av 

universitetets personal eller forskning, företagen bistår med sin egen tid och/eller sina resurser 

eller att institutionerna/centrumbildningarna finansierar samverkan med sina egna resurser.  

Resultaten ägs oftast av forskaren eftersom lärarundantaget finns. Det finns även andra typer 

av överenskommelser. Det kan vara så att forskaren äger resultatet men företaget får ta del av 

informationen och har rätten att vidareutveckla idéer. Företagen kan ibland vara de som äger 

resultaten och forskarna får nyttjanderätt av dessa. Det förekommer även avtal där företaget 

äger resultaten men forskarna äger en del av företaget. Reglering av Intellectual Property 

Rights är inte så vanligt utan förekommer oftast i större projekt och i spinoff-företag, i övriga 

fall finns ofta endast muntliga avtal mellan universitetet och företagen.  

 

 
Goda exempel på metoder för att öka företagssamverkan 

 Ta med samverkan i institutionernas verksamhetsplaner och sätt där upp visioner och 

åtgärder för hur samverkan ska utvecklas.  

 

 Institutionerna/centrumbildningarna tillsätter en samverkansansvarig eller key account 

manager som kartlägger och ansvarar för de företagskontakter som finns.  

 

 Lättillgänglig och lätthanterlig konferensutrustning.  

 

 Anordna en dag riktad till Umeå universitets forskare och lärare där företag bjuds in 

att göra reklam för sig själva vid montrar och där seminarier anordnas så att kontakter 

kan skapas.  

 

 Projektrum eller servrar som är konfidentiella och inte omfattas av 

offentlighetsprincipen.  

 

 Fortsatt satsning på EU Project Office, företagsforskarskolan och det stöd som ENS 

ger vid examensjobb till Umeå universitets studenter.  

 

 ENS besöker institutionerna och centrumbildningarna vid Umeå universitet.  

 

 ENS erbjuder mallar för avtal och IPR samt ger stöd till forskarna i ekonomifrågor.  

 

 ENS agerar omvärldsbevakare matchar företag i regionen med Umeå universitets 

institutioner och centrumbildningar. 

 

 Universitetet och ENS lägger mer fokus på kontakter med tjänsteföretag.  
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 Meriteringssystemet för samverkan ses över och förändras.  

 
Metoder för att samla in och bevara information 

 Informanterna ser helst att ENS ska fortsätta med besöken vid institutionerna och 

centrumbildningarna för att samla in information.  

 

 En tillgänglig databas där institutionerna kan föra in information om den samverkan 

som de har.  

 

 Institutionerna får i uppgift att lägga upp information om pågående företagssamverkan 

på sina hemsidor.  

 

 ENS kontrollerar Umeå universitets externa inkomster och därigenom kartlägger 

samverkan som pågår och uppdaterar den.  

 

 ENS skickar ut en enkät till institutionerna/centrumbildningarna med max tio frågor 

och ett tydligt formulerat syfte.  

 

 ENS skickar den information som redan finns till institutionerna/centrumbildningarna 

så att dessa kan titta igenom och göra uppdateringar. 

 
Goda exempel på institutioner som har många företagssamarbeten 

 Handelshögskolan.  

 

 Kemiska institutionen. 

 

 Institutionen för informatik.  

 

 Institutionen för datavetenskap.  

 

 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. 
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1.Inledning  
Enheten för näringsliv och samhälle (ENS) är universitetets samverkansenhet och fungerar 

som en ingång och partner för en mängd olika samarbeten där syftet är att utveckla 

kontaktytorna mellan utbildning och forskning och näringsliv och offentlig sektor. ENS har en 

decentraliserad organisation som ökar möjligheterna till samarbeten, kompetensutveckling 

och livslångt lärande i hela regionen. Medarbetare finns stationerade i Umeå, Örnsköldsvik, 

Skellefteå, Lycksele och Kiruna. Samordnarna vid ENS besitter god kännedom om forskning 

och utbildningar inom universitetet. I sitt arbete matchar samordnarna 

företagens/organisationernas behov med universitetets resurser och vice versa.  

 

Exempel på områden som ENS arbetar inom idag är: förmedling av utveckling av nya 

utbildningssatsningar i samarbete med institutioner, examensjobb, uppsatsuppdrag, 

praktikplatser, studiebesök och gästföreläsningar, CV-granskning och 

karriärvägledningskurser samt arbetsplatser för studenter. ENS ger stöd i förmedling av 

forskare i företag, förmedling av uppdragsutbildningar, vägledning vid ansökningar inom 

EU:s sjunde ramprogram och övriga EU-program. Inom ENS arbetsområden ligger även 

ansvar för decentraliserad utbildning på orterna Kiruna, Lycksele, Skellefteå och 

Örnsköldsvik samt omvärldsbevakning i form av deltagande i regionala nätverk och 

sammanslutningar 

 
Triple Helix är ett delprojekt inom Nyckelaktörsprogrammet DARE (Development Arena 

for Research and Entrepreneurship) som Umeå universitet driver tillsammans med Luleå 

tekniska universitet. Både Vinnova och EU:s regionala fond bidrar med finansiering. 

Projektet skall stärka universitetens förmåga att skapa tillväxt genom att samverka och 

nyttiggöra sin forskning. Det skall till exempel ske genom utveckling av strategiska 

samarbeten med stora företag och av metoder/verktyg för kommersialisering av 

forskningsresultat. 

 

Att ha uppdaterad och relevant kunskap om universitetets företagssamarbeten är 

grundläggande förutsättningar för en effektiv hantering och utveckling av 

samverkansaktivtiteter. Det är relativt lätt att ge en ögonblicksbild av pågående och nyligen 

avslutad samverkan. Däremot krävs mer för att erhålla ett hållbart system.  

 

Denna undersökning avser att samla in mer kunskap om Umeå universitets 

forskningssamverkan med företag under perioden 2007 fram till dagens datum.  

Metoden som kommer att användas för denna undersökning är kortare samtalsintervjuer. 

Fördelen med att välja samtalsintervjuer är att informanten kan ge öppnare svar och inte 

begränsas av fasta svarsalternativ som förekommer i frågeundersökningar. Eftersom svaren 

blir öppna så är det lättare att fånga in svar som är oväntade och det finns även möjligheter att 

ställa följdfrågor. Till skillnad från frågeundersökningar som brukar ha till syfte att mäta hur 

ofta ett fenomen förekommer så handlar samtalsintervjuer om att synliggöra hur ett fenomen 

gestaltar sig. Samtalsintervjuer fungerar bäst vi de tillfällen när det inte finns så mycket 

kunskaper eller information inom ett område (Esaiasson m.fl 2007, 283-285).  

 

Intervjuerna kommer att ske genom personliga intervjuer, det vill säga att intervjuerna sker 

face-to-face. Fördelarna med detta är att fler frågor kan ställas (Bo Wäneryd m.fl 1990, 14). 

Vid exempelvis telefonintervjuer så bör inte intervjun ta längre än 10 till 15 minuter och vid 

postenkäter så brukar det vara att ju tjockare bunt med papper desto mindre chans att enkäten 

blir besvarad. Vid personliga intervjuer kan intervjun pågå en längre tid som upp till en eller 

en och en halv timme.  Det är även ett mindre bortfall vid personliga intervjuer än vid 
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enkätundersökningar då ett enkätformulär lätt kan glömmas av eller enkelt slängas i 

soptunnan (Esaiasson m.fl 2007, 264).  Det finns även möjligheter för personerna som 

intervjuas att ta fram uppgifter som kan hjälpa till att förtydliga och ge mer informativa svar 

på frågorna om man träffar dem på exempelvis deras arbetsplats (Att fråga 14). I denna 

undersökning ska personal vid Umeå universitets olika institutioner intervjuas så intervjuerna 

sker där de arbetar.  

  

Vid val av intervjupersoner så finns det ofta en uppfattning om vilka de viktigaste personerna 

att intervjua är. Dock kan ursprungsurvalet behöva kompletteras och då brukar ett så kallat 

snöbollsurval användas. Med snöbollsurval menas att en informant pekar vidare på en annan 

informant att intervjua och att den i sin tur pekar vidare på ytterligare en informant och så 

vidare. Detta innebär att det inte finns någon gräns på hur många personer som intervjuas utan 

intervjuandet upphör när den som ansvarar för undersökningen uppfattar att det finns 

tillräckligt med information kring det gällande undersökningsområdet.  (Esaiasson m.fl 2007, 

291).  I denna undersökning så kommer första urvalet ske genom att välja personer från Umeå 

universitets olika institutioner som vi vet har haft företagssamarbeten av något slag. Det 

kommer att bli en blandning av dem som har erfarenhet av endast ett fåtal företagssamarbeten 

och av dem som har stor erfarenhet av samarbeten med företag. För att kunna få in så mycket 

information som möjligt kommer sedan snöbollsurval att användas då de ursprungliga 

intervjupersonerna får hänvisa vidare till annan personal vid Umeå universitet som de vet 

sitter på värdefull information.  

 

I denna undersökning kommer intervjuandet att börja med ett antal provintervjuer. 

Provintervjuer är av vikt för att få samtalet vid intervjun att fungera så bra som möjligt. 

Genom att göra provintervjuer får man en möjlighet att kunna göra justeringar i 

frågeställningarna innan man går vidare (Esaiasson m.fl 2007, 302). Det är dock svårt att på 

förhand veta hur intervjuerna kommer att gå i praktiken. De personer som provintervjuas bör 

likna den aktuella målgruppen som sedan ska intervjuas i undersökningen (Bo Wäneryd m.fl 

1990, 237).  

 

 
Effektmål 

 En ökad medvetenhet hos relevanta aktörer (ledning, fakulteter, institutioner) om 

pågående företagssamarbeten. 

 
Produktmål 

 En översiktlig bild av UmUs företagssamarbeten som bas för andra aktiviteter. 

 Exempel på metoder för att samla in och bevara information om pågående och tidigare 

företagssamarbeten.   

 Goda exempel på metoder att öka företagssamarbeten på institutionsnivå.  

 Goda exempel på institutioner som har erfarenheter av många företagssamarbeten. 

 Goda exempel på företag som har stor erfarenhet av att samarbeta med UmU. 
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2. Undersökningen 
I denna undersökning har intervjuer med 28 stycken informanter genomförts. Bilaga 2 

innehåller en lista över vilka dessa är. De institutioner/centrumbildningar som finns 

representerade i undersökningen är: Centrum för regionalvetenskap (CERUM), Institutionen 

för informatik, Umeå Plant Science Centre (UPSC), Institutionen för tillämpad fysik och 

elektronik, Institutionen för datavetenskap, Kemiska institutionen, Institutionen för fysik, 

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för strålningsvetenskaper,  

Institutionen för ekonomisk historia och Handelshögskolan. Det har skett aktiva försök med 

att fånga in fler informanter från institutioner vid humanistiska och samhällsvetenskapliga 

fakulteten men som tyvärr misslyckades. De frågor som ställdes finns listade i Bilaga 1.  

 

Cecilia Lindmark har arbetat som projektassistent vid ENS (Enheten för Näringsliv och 

Samhälle) februari – maj 2009 och har besökt institutionerna och centrumbildningarna och 

genomfört samtalsintervjuer med dem. Det blev två avvikelser från samtalsintervjuerna då 

intervjun med Rainer Backman vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

genomfördes via telefon på grund av att han inte var i Umeå. Jonny Holmström vid 

Institutionen för informatik besvarade frågorna via e-post på grund av att han hade tidsbrist.  

 

Varje intervju tog ungefär 45-60 minuter att genomföra och efter intervjun skickades 

anteckningarna ut så att det fanns möjlighet att godkänna, korrigera eller lägga till 

information.  

  

3. Institutionernas/centrumbildningarnas befintliga samarbeten 
I denna avdelning kommer information om institutionerna/centrumbildningarnas befintliga 

företagssamarbeten att presenteras. Den innehåller information om vilken typ av samarbete 

som finns och har funnits, vem eller vad som gjorde att samverkan initierades, hur 

finansieringen sett ut och om Intellectual Property Rights (IPR) finns reglerat, om det finns 

fler områden de skulle vilja utveckla samarbete kring samt om det funnits samverkan som har 

avbrutits.  

 
3.1 Representativ roll 

Vem eller vad känner de intervjuade personerna att de representerar i företagssamverkan? Här 

kom det fram blandade svar och det vanligaste var att informanterna känner sig som forskare 

vid Umeå universitet. En del personer känner däremot att de i större utsträckning 

representerar den institution som de arbetar vid. För några enstaka så varierar det beroende på 

situationen, exempelvis svarar Martin Servin vid Institutionen för fysik att han i 

forskningssamverkan känner att han representerar både institutionen, forskargruppen och sig 

själv. I utbildningssamverkan känner han att han representerar utbildningsprogrammet och vid 

nya företagskontakter känner Servin att han representerar Umeå universitet. Lars Lindbergh 

vid Handelshögskolan anser också att det är situationen som avgör. Ibland känner han sig 

representera Umeå universitet och ibland Handelshögskolan. Vid de tillfällen han samverkar i 

en arbetsgrupp känner han att det är arbetsgruppen som han representerar.  

 

Det är även några som känner att de inte representerar Umeå universitet,  till exempel Eisten 

Nilsson vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik som känner att han representerar 

byggprogrammet mer än Umeå universitet, Petter Gustafsson vid UPSC representerar i första 

hand företaget SweTree Technologies och Erik Elmroth vid Institutionen för datavetenskap 

känner att han representerar sin forskargrupp. 
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3.2 Kontaktinitiering  

På frågan om vad eller vem som initierar kontakten mellan universitet och företag blev svaren 

att det ofta beror på situationen. När företagen behöver hjälp eller har frågeställningar som de 

söker svar på så brukar de ta kontakt med universitetet. Ett exempel på det är svaret som 

Stellan Marklund vid Kemiska institutionen ger, att företagen ofta tar kontakt efter att 

exempelvis ha läst om institutionen (eller enskild forskare) i tidningen. Marklund berättar att i 

synnerhet stora företag ofta är medvetna om vad de vill och hamnar rätt när de tar kontakt.  

 

Det blir det motsatta när det är forskaren som behöver företag att besöka i sina studier, då 

kontaktar de företagen. Katrin Jonsson vid Institutionen för informatik berättar att hon skulle 

genomföra en studie till sitt forskningsprojekt och då var det hon som initierade kontakten 

med de företag som var intressanta för henne.  

 

Mikael Karlsson vid Institutionen för strålningsvetenskaper berättar om hur de startade 

samarbetet med Siemens. Samarbetet startade i Atlanta när de träffades för ett antal år sedan 

och Siemens tyckte att forskarnas idé var intressant men att redskapen var för dyra. Siemens 

ville därför att Landstinget i Västerbotten skulle finansiera installationen som då samtidigt 

gick att använda i kliniken. Det gjorde att ett avtal skapades och finns sedan tre år tillbaka. 

 

Erik Elmroth svarar att samarbetet i det projekt han arbetar med initierades genom att ett 

universitet i Madrid tillsammans med IBM och Telefonica ville att de skulle vara med i en 

ansökan till EU:s sjunde ramprogram. Efter den förfrågan fick de sedan skicka in en ansökan 

likt en projektansökan där de fick motivera vad Institutionen för datavetenskap vid Umeå 

universitet kunde tillföra projektet och därefter genomfördes telefonintervjuer med dem.  

 

Vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik finns det ett branschråd för 

Byggprogrammet som består av entreprenörer, konsulter, lärare och studenter och den 

kontakten initierades av företagen. Företagen erbjuder praktikplatser till studenterna.  När det 

gäller examensjobb är det ofta studenterna som tar kontakt med företagen.  

 

Fredrik Almqvist vid Kemiska institutionen fick kontakt med företaget Acalya eftersom han 

har gamla doktorandkollegor som arbetar där. Han blev inbjuden till företaget för att hålla en 

gästföreläsning och därefter utvecklades samverkan.  

 
3.3 Samverkansformer 

I de intervjuer som har gjorts till denna rapport är samverkan till största del 

forskningssamverkan, och detta sker i vissa fall i EU-projekt. När det gäller EU-projekt så är 

Strukturfonden den vanligaste projektformen. Förutom forskning så pågår det en del 

utbildningssamverkan i form av exempelvis examensjobb, gästföreläsningar, studiebesök och 

praktik. Det finns även samverkan i form av uppstart av avknoppningsföretag.  

Handelshögskolan har ett flertal olika sätt som de samverkar på, bland annat: 

ledarskapsutbildning, enkätstudier, representation i styrelse och rådgivande organ, 

uppdragsutbildning, projekt, business advisory board, examensjobb, gästföreläsningar, 

praktikplatser och utlandspraktik. 

 
3.4 Var finns kontakten? 

Den allra största delen av företagskontakterna är med regionala representanter även om det  

också finns kontakt med moderbolag. För de som samverkar i strukturfondsprojekt är ett av 
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kraven att det ska vara regionalt förankrat och Mats Tysklind vid Kemiska institutionen svarar 

att då blir de regionala representanterna de naturliga samverkansparterna. När kontakter finns 

på flera olika nivåer i koncernen så brukar kontakt med ledningen ske när det är beslut som 

ska fattas och kontakt med andra nivåer i själva projektarbetet. Charlotte Wiberg vid 

Institutionen för informatik menar att de ofta initierar samarbete på strategisk nivå och detta 

är för att det är viktigt att det finns motivation på den nivån för att samverkan ska bli effektiv. 

Vid samverkan med SME:s (små- och medelstora företag) är ofta regionala avdelningar och 

moderbolag samma sak så det är enkelt att få kontakt med alla företagets nivåer.  

 
3.5 Finansiering, resultat och IPR 

Utbildningssamverkan i form av examensjobb, praktikplatser och gästföreläsningar är ofta 

ofinansierade. I EU-projekt är företagen medfinansiärer. Det finns även forskningssamverkan 

där företagen bistår med sin egen arbetstid. Företagen kan även bistå med utrustning och 

Mikael Karlsson berättar att de nu håller på att ta fram ett avtal med Siemens där landstinget i 

Västerbotten står för basutrustning, Siemens för extrautrustning och Umeå universitet för 

forskningen.  

 

Kemiska institutionen har doktorander som företagen är med och finansierar hela eller delar 

av. I den samverkan de haft med Acalya var även det företaget med och finansierade 

grundforskningen och hjälpte till att finansiera en Post doc.  

Lars Lindbergh berättar att Handelshögskolan oftast finansierar sin samverkan på egen hand 

genom exempelvis egna satsningar på praktikplatser. Finansieringen för ledarskapsakademin 

kommer från pengar som de tidigare har fått in och sedan återinvesterat.  

  

När det kommer till vem som äger resultaten vid samverkan så är det till allra största del 

lärarundantaget som gäller för forskarna. Rainer Backman vid Institutionen för tillämpad 

fysik och elektronik svarar att han brukar se till att det är han som äger resultaten vid 

företagssamverkan.  

 

Knut Irgum vid Kemiska institutionen svarar att lärarundantaget dock inte gäller för 

doktorander och eftersom dessa numera är anställda istället för stipendiater innebär det att 

universitetet äger resultaten och att företagen måste teckna avtal med universitetet för att 

kunna nyttja doktoranders forskningsresultat. För forskare finns det däremot ofta 

överenskommelser att forskaren äger resultatet men ger information till företaget. Hittar 

företaget en idé som de vill vidareutveckla så är de först att få tillgång till att göra detta. Knut 

Irgum berättar vidare om samverkan som finns med företaget Merck och där betalar Merck 

honom i fyra år för att få ta del av idéer inom ett specifikt område. Det innebär att företaget 

har ”first right of refusal” på patenterbara uppfinningar. Vill företaget patentera så står de för 

kostnaderna för patenten. De betalar även en nominell summa för varje patent som söks under 

denna fyraårsperiod och det innebär också att de äger de resultaten.  

 

Thomas Hellström vid Institutionen för datavetenskap berättar att i projektet som han 

samverkar i så äger företagen resultaten men forskarna har nyttjanderätt.   

UPSC har avtal med SweTree Technologies att företaget äger innovationerna och är skyldiga 

att kommersialisera. Forskarna äger i sin tur en tredjedel av SweTree. Charlotte Wiberg svarar 

att när det gäller studier av metoder i processen så äger hon resultatet. Svårigheter kan dock 

uppstå när det gäller generaliserbara resultat om själva produkten eller tjänsten. Företag måste 

ibland hålla slutresultaten hemliga för att kunden kan drabbas av badwill om ”ofördelaktiga” 

resultat kommer ut. Wiberg tillägger att i den forskning som hon bedriver så är det dessutom 

svårt att koda eller avidentifiera studieobjekten.  



 10 

 

De flesta informanterna vill undvika sekretess och kunna arbeta så öppet som möjligt. IPR är 

ofta reglerat i större projekt och i avknoppningsföretag. I övrig samverkan finns det mestadels 

muntliga överenskommelser.  

 

 
3.6 Samverkan, resurser och tillväxt 

De informanter som märkt resursförändringar på sin institution/centrumbildning tack vare 

samverkan har gjort det dels genom att de fått ökad inkomst till institutionen i form av 

exempelvis projektmedel. Mikael Elofsson hänvisar till detta och menar att det har i sin tur 

gjort det möjligt att anställa mer personal.  

 

Thomas Hellström berättar om att i de fall forskarna har fått använda sig av företagens 

utrustning så har de fått ökade resurser. Forskarna har kunnat genomföra forskning som 

annars hade varit betydligt svårare genomföra på grund av att utrustningen är för dyr för 

institutionen att köpa in.  

Jonny Holmström svarar att utan samverkan skulle det finnas väldigt lite IT-forskning kvar 

vid Umeå universitet då samverkan är en förutsättning för arbetet. 

 

Informanterna har många förhoppningar om  vad den pågående samverkan ska leda till. 

Forskarna vill gärna att samverkan ska leda till ökad kvalitet på forskningen, möjlighet till 

ökade resurser och fler publiceringar. Det finns även en önskan om att samverkan ska vara till 

nytta för företagen så att de kan bli konkurrenskraftiga och få möjlighet att ta fram nya 

produkter.  

Bland de informanter som arbetar med utbildningssamverkan så nämner exempelvis Eisten 

Nilsson att han vill att samverkan ska leda till högre kvalitet på utbildningen och att kunna 

verklighetsförankra utbildningen hos studenterna samt ge dem kontakt med företag under 

utbildningstiden. 

 

Det finns olika exempel på hur aktuell samverkan skapar tillväxt. För den forskning som är 

mer produktinriktad så menar forskare vid Institutionen för datavetenskap och Kemiska 

institutionen att samverkan kan hjälpa till med skapande av nya produkter som gör företagen 

starkare och mer konkurrenskraftiga så att de kan anställa mer personal.  

Institutionen för Fysik vill att fler avknoppningsföretag ska skapas och Ulf Arne Girhammar 

vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik berättar att det finns som mål i det Mål 2-

projekt som han arbetar i att fler företag ska ges förutsättningar att skapas.  

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och Institutionen för strålningsvetenskaper ser 

tillväxt ur en hälsoaspekt och att den forskningssamverkan som de bedriver leder till att vår 

sjukvård kan förbättras. Folkhälsa och klinisk medicin har samverkan som de menar har 

positiv påverkan på arbetsmiljön för företagen. 

Stellan Marklund, Jyri-Pekka Mikkola och Leif Jönsson vid Kemiska institutionen berättar att 

samverkan som de har dels kan leda till nya produkter som gör företagen konkurrenskraftiga 

men de nämner också miljöaspekten. De kan hjälpa företagen att förhindra miljöbomber som 

kan bli väldigt kostsamma. Även Rainer Backman nämner att den samverkan han deltar i 

kommer till nytta ute i samhället gällande miljöfrågor, klimatfrågor och frågor kring 

energiförbrukning.   
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3.7 Samverkan på fler områden 

Informanterna har olika syn på vilken typ av samverkan som de skulle vilja utveckla. Fredrik 

Almqvist har bra forskningssamverkan men skulle vilja utveckla den på utbildningssidan 

genom fler gästföreläsningar och studiebesök. 

Det kommer även svar från några som önskade bredda forskningen till fler 

forskningsområden. Lars Lövgren vid Kemiska institutionen skulle vilja utveckla samverkan 

på kärnbränsleförvarsidan. Thomas Hellström skulle vilja samverka med företag som 

utvecklar robotar för inomhusbruk. Mats Tysklind anser att det finns många 

utvecklingsområden för den miljökemiska sidan när det hela tiden kommer direktiv från EU 

som företag måste anpassa sig efter.  

Mikael Karlsson och Erik Elmroth har önskemål om att utveckla samverkan geografiskt. 

Elmroth vill utöka samverkan med regionala och nationella företag. Karlsson vill att den 

nationella samverkan ska stärkas för att ta vara på den totala kompetensen som finns i Sverige 

så att vi kan bli konkurrenskraftiga internationellt. Han menar vidare att detta delvis håller på 

att utvecklas just nu när det ska bildas en gemensam protonbehandlingsanläggning mellan 

landstingen enligt ett koncept som kallas ’distribuerad strålbehandling’. Denna anläggning ska 

även kunna användas till forskning.  

 
3.8 Avbruten samverkan 

Svaren som ges på frågan om informanterna har erfarenhet av samverkan som avbrutits så 

svarar de flesta nej eller anger någon naturlig anledning till varför den avbrutits som 

exempelvis företagens ekonomi och ägarbyten. Det kom dock fram exempel på där det brutits 

på grund av oenighet. Bland annat har CERUM haft samverkan som avbrutits på grund av 

oenighet kring den rapport som de tagit fram. Folkhälsa och klinisk medicin har haft ett 

avbrutet projekt med Dentallab i Umeå.  

 

Eisten Nilsson berättar att de har fadderbyggen som innebär att studentgrupper med max sex 

studenter ska ges möjligheten att besöka företag ungefär varannan månad under hela 

studietiden. Detta har varit svårt att förankra i företagen vilket inneburit reell risk för ett avslut 

av samarbetet. Studenterna lyckades dock övertyga institutionen om att ge det en chans till 

och fortsätta försöka.  

 

4. Samverkan generellt 
Här nedan kommer information om hur informanterna svarar kring samverkan generellt. 

Informationen handlar om när det kan vara enklast och svårast att samverka. Det blir mer och 

mer aktuellt med extern finansiering och kommersialisering av forskningsresultat vid 

universitetet och nedan kommer det information om hur det upplevs.  

Samverkan har tidigare kallats för ”den tredje uppgiften” varför det även finns information 

om hur det går att bedriva samverkan i den ordinarie verksamheten.  

 
4.1 Enklast och svårast med samverkan 

Det är enklast att samverka när både universitetet och företagen ser lika stor nytta av 

samverkan och är lika motiverade. Lars Westin anser att det också är lättare när det finns god 

kontakt i samverkan genom att företag och universitetet deltar i seminarier och möten 

tillsammans och reser tillsammans.  

Ett annat exempel på när det är relativt lätt att samverka, som Mikael Elofsson berättar om, är 

när företaget är ett mindre bolag. Det innebär normalt mindre problem med sekretess och 

mindre byråkrati trots att större företag å andra sidan besitter mer resurser.  

Mats Tysklind anser att det är lättare att samverka med företag som arbetar långsiktigt då de 

företagens förhållningssätt påminner mer om forskarnas.  
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Fredrik Almqvist tycker att det är enklare att hantera utbildningssamverkan eftersom det då 

det inte förekommer några frågor om IPR.  

 

Det som upplevs som svårast är när det råder olika motivation om vad man vill med 

samverkan och när någon av parterna inte ser lika stor nytta av samverkan som den andra. 

Charlotte Wiberg nämner att motivationen hos bägge parter är väldigt viktigt för bra 

fungerande samverkan. I en del typer av samverkan har det påbjudits från andra håll men så 

har inte rätta motivationen funnits hos parterna vilket försvårar att samverkan ska fungera bra.  

Stellan Marklund, Jyri-Pekka Mikkola och Leif Jönsson anser att det är svårt att samverka i 

kortare projekt som varar i två till tre månader. De menar att Umeå universitet inte har 

strukturen för att arbeta med sådana projekt men att det skulle kunna ordnas om det tillsattes 

flexibla Post docs.  

Ulf Arne Girhammar berättar att han tycker det är svårt att samverka med mindre företag och 

menar att det är svårt att gå in med ansökningar tillsammans med dessa då de inte har tillgång 

till så stora resurser att medfinansiera med.  

Den långsiktighet som forskarna behöver upplevs av Mats Tysklind och Mikael Karlsson 

skapa svårigheter i samverkan. Sekretess är en av anledningarna som försvårar samverkan då 

forskaren tar en enklare mer rådgivande roll. Det kan även vara svårt att kombinera 

samverkan när företagen vill se snabba resultat och forskarna arbetar mer långsiktigt. 

Martin Servin svarar att uppdragsforskning är svårast eftersom företagen kan ha fel 

förväntningar samtidigt som forskarna inte alltid kan se nyttan av uppdraget för institutionen.  

De regionala förutsättningarna kan också försvåra samverkan. Lars Westin ger anledningen 

att CERUM helst vill arbeta med utredningsarbete och avancerad forskning men att det är 

svårt att hitta passande företag i regionen som kan utföra det enklare arbetet. Erik Elmroth 

anser däremot att den regionala samverkan blir för ytlig på grund av att det fattas 

forskningsinriktade företag. Konsekvenserna för det blir att samverkan oftast är att de tar fram 

en produkt åt företagen och sedan ger support på produkten.  

 
4.2 Extern finansiering 

De flesta av informanterna anser att extern finansiering är någonting som är mycket bra och 

även nödvändigt för forskningen. Informanterna upplever att det är åt mer externfinansierad 

forskning som verkligheten går mot. Stellan Marklund svarar att Sverige är ett väldigt 

forskningsintensivt land men den största delen av forskningsresurserna finns på företagen och 

därför är det nödvändigt att samverka med dem.  

De problem som upplevs med externfinansiering är, som Per Kvarnbrink svarar, att det kan ta 

tid och vara krångligt med ansökningarna.  

Knut Irgum tycker att EU-ansökningar är mer byråkrati än vetenskap och anser att det bästa 

sättet att skapa företagskontakter är att ha bra studenter som gör examensjobb åt företag och 

sedan tar vara på idéerna och blir doktorander.  

Mikael Elofsson svarar att de externa finansiärerna kan ha större krav på leverans som gör att 

forskarna begränsar sig i vad de vill undersöka på ett annat sätt än vad de hade gjort om det 

varit pengar från Vetenskapsrådet. Katrin Jonsson tycker att externa forskningspengar ofta har 

som krav att det ska ingå samverkan med näringslivet. Det kan påverka de forskare som 

bedriver mer forskning vid skrivbordet och att det är bra att kunna kombinera de två olika 

världarna.  

 
4.3 Kommersialisering av forskningsresultat 

Överlag är de flesta informanterna positiva till kommersialisering av forskningsresultat. 

Johanna Högberg vid Institutionen för informatik, Charlotte Wiberg, Per Kvarnbrink, Martin 

Servin och Petter Gustafsson har själva erfarenheter av detta då de har varit med i 



 13 

uppstartandet av eller arbetar i företag. En vanlig kommentar var dock att om det från 

exempelvis universitetsledningens sida önskas mer kommersialisering av forskningsresultat så 

måste det finnas en förståelse för forskare respektive entreprenörer och att man tänker igenom 

i fall alla bra forskare också är bra entreprenörer. Bengt Järvholm påpekar att det är svårt för 

forskare att kommersialisera forskningsresultat och han anser att alla forskare inte är lämnade 

som entreprenörer. Järvholm tillägger även att all forskning inte går ut på att tillverka 

produkter som exempelvis i den forskning som pågår hos dem och därför önskar han att ENS 

skulle lägga större fokus på tjänsteföretag, Han poängterar också att det behövs ett 

nytänkande vid Umeå universitet så att universitetet inte är så inriktade på industrier. Lars 

Westin riktar även han kritik mot det fokus som finns på industrin och anser att om 

kommersialisering av tjänster framhävs mer och det uppmuntras att samhällsvetare startar 

företag eller att de uppmuntras att arbeta i redan befintliga företag så skulle den regionala 

kompetensen öka. I dagsläget är denna regionala kompetens svår att få tag på vilket speglar 

att det finns ett behov av den. 

Martin Servin svarar att han anser att kommersialisering ses som en kvalitetsindikator på 

forskningen och att det är bra att kunna visa upp resultat för studenterna men att nackdelen är 

att det tar lång tid att kommersialisera forskningsresultat.  

Jyri-Pekka Mikkola, Leif Jönsson och Stellan Marklund anser att kommersialiseringen helst 

ska skötas av företagen eller genom Uminova Innovation. Umeå universitet har idag, enligt 

dem, varken tiden eller resurserna så att kommersialisering av forskningsresultat ska kunna 

ske här.  

Lars Lindbergh är positiv till kommersialisering men tycker att det är viktigt att titta på hur 

den går till och vilka resurser som använts för att kommersialisera och vem eller vad som tar 

del av avkastningen. Han anser att om resurser tagits från universitetet eller enskilda 

institutioner så kan det vara intressant att få information om något av avkastningen sedan 

återinvesteras i universitetet eller institutionen. De frågeställningar som Lars Lindbergh 

nämner anger också Lars-Fredrik Andersson vid Institutionen för ekonomisk historia och 

menar att det gör honom skeptisk till kommersialisering av forskningsresultat. Han menar att 

det inte är deras uppgift att sälja forskningsresultat när profiten tillfaller den enskilda 

forskaren och inte arbetsplatsen.     

 
4.4 Samverkan i den ordinarie verksamheten 

Informanterna anser att samverkan fungerar mycket bra att bedriva i den ordinarie 

verksamheten och för vissa, som exempelvis Charlotte Wiberg, Bengt Järvholm, Lars Westin, 

Jyri-Pekka Mikkola, Leif Jönsson och Stellan Marklund, är den till och med nödvändig. Det 

kommer fram en del kritik mot den dock och Per Kvarnbrink sa att den tar upp mycket tid och 

Lars Lindbergh anser att den kostar mycket pengar. Begränsad tid och resurser gör att det inte 

går att bedriva så mycket samverkan som de skulle vilja. 

Det framkommer också kritik mot huruvida det anses som meriterande att samverka vid 

universitetet. Lars Westin svarar att det är bara större samverkansprojekt som är meriterande. 

Fredrik Almqvist anser att det kan ses som en nackdel med samverkan ibland då det kan 

begränsa hur mycket forskaren hinner publicera och det verkar som en konkurrensnackdel vid 

ansökningar till exempelvis Vetenskapsrådet.  

Stellan Marklund vill betona att det fortfarande vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är 

så att forskare graderas efter vilka pengar de har fått. Där finns fortfarande gradering av vissa 

pengar som ’fina pengar’ och där ligger pengar från Vetenskapsrådet högst. Det finns andra 

pengar som graderas som mer ’fula pengar’ och exempelvis pengar från Energimyndigheten 

graderas inte lika högt som pengar från Vetenskapsrådet. Detta påverkar forskarnas resurser 

då de forskare som fått ’fina pengar’ också får mer pengar från fakulteten. Det är ett system 

som Marklund anser snarast måste avskaffas.  
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Informanterna ger blandade svar på frågan om hur de arbetar med samverkan långsiktigt. Det 

mest förekommande svaret är att hålla regelbunden kontakt med företagen som det finns 

samverkan med. Jonny Holmström berättar att deras forskare är ute mycket men för att kunna 

ha en daglig kontakt med företagen har de tillsatt key account managers sköter den löpande 

dialogen med företagen. De har dessutom ett industriråd i ProcessIT där det sker regelbundna 

träffar som kompletteras med virtuella mötesplatser.   

Kemiska institutionen och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har dokumenterat 

hur de ska samverka i sina verksamhetsplaner. I Kemiska institutionens verksamhetsplan 

finns det visioner om hur samverkan ska utvecklas och konkreta åtgärder på hur det ska gå 

till. Åtgärderna som finns är bland annat att använda alumnidatabasen effektivt, att årligen 

anordna aktivitetet riktade mot omgivande samhälle och näringsliv samt att utveckla 

samverkan med universitetets centrala stödfunktioner som ENS.  

Institutionen för fysik har en samverkansansvarig och kartlägger den samverkan de har. De 

har engagemang i närkontakt och uppmuntrar både innovationsutveckling och 

entreprenörskap samt bygger upp en lärarkompetens i samverkan.  

Lars-Fredrik Andersson svarar att de inte har dokumenterat hur de ska arbeta med samverkan 

långsiktigt men att de försöker aktivt att ta vara på de samverkanstillfällen som ges.  

Katrin Jonsson nämner vikten av att läsa av trender bland företagen och på forskningsområdet 

för att kunna se vad företagen arbetar med att utveckla just nu och hur universitetet kan 

medverka i det och samarbeta med dem.  

 

5. Service och stöd 
Här kommer information om vilken service och stöd som skulle behövas från ENS och om 

deras tidigare erfarenheter från samarbeten med ENS. Det kommer även tips på vad som kan 

göras för att långsiktigt bevara och uppdatera informationen om Umeå universitets 

företagssamarbeten.  

 
5.1 ENS och erfarenheter 

Vid en övergripande blick på svaren så har de flesta informanterna inte så mycket kännedom 

om ENS och dess verksamhet och har inte några erfarenheter av att samarbeta med dem. Det 

var även de, exempelvis Petter Gustafsson, som hade personlig erfarenhet av ENS men som 

nämner att UPSC inte hade lika bra kännedom. Vid intervjun senare med Benedicte 

Albrectsen så visar det sig att hon inte har någon kännedom alls om ENS men att hon tyckte 

att det var bra att hon vid intervjutillfället fick skapa en första kontakt. Även Eisten Nilsson 

svarar att intervjutillfället var den första kontakten som han haft med ENS.  

Den vanligaste kännedomen om ENS är om EU Project Office där forskare hade fått hjälp av 

personal därifrån. Det fanns även kännedom om att ENS hjälper till vid samverkan och 

hjälper till med examensjobb och det fanns kännedom om Forskare i företag.  

Bengt Järvholm har i sin roll som dekanus kännedom om ENS historia och hur utvecklingen 

skett där.  

 

De samarbeten som skett med ENS var främst samarbeten med EU Project Office. Lars 

Westin berättar att Sofia Lundberg vid CERUM har deltagit i upphandlingsseminarier 

tillsammans med ENS och att Christina Skogberg som tidigare arbetat vid ENS har hjälpt 

CERUM att få pengar genom fundraising.  

Jonny Holmström berättar att han har hållit några föredrag vid seminarier som ENS har 

anordnat.  
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Thomas Hellström och Martin Servin är exempel på två personer som rekommenderar 

samarbete med EU Project Office på ENS. Lars Westin tycker att de vid samhällsvetenskapen 

inte har sett så mycket av ENS då de känns mer teknikinriktade. Han skulle rekommendera de 

på samhällsvetenskapen att använda sig av stödet vid EU Project Office.  

 
5.2 Mötesplatser och service 

Det kom fram förslag på olika typer av mötesplatser som det finns behov av. 

Konferensutrustning som är lättillgänglig och lätthanterlig efterfrågas av bland annat Lars 

Lövgren, Lars Westin och Mikael Karlsson.  

Knut Irgum och Leif Jönsson vill att det ska finnas projektrum eller servrar (för till exempel 

email) där informationen får vara konfidentiell och inte omfattas av offentlighetsprincipen. 

Offentlighetsprincipen kan bidra till att stjälpa sekretess- och samarbetsavtal vid samverkan 

med företag.  

Det finns även behov av fysiska mötesplatser och ett exempel som kom från Eisten Nilsson, 

Mats Tysklind, Ulf Arne Girhammar, Jyri-Pekka Mikkola, Stellan Marklund och Leif Jönsson 

är att anordna en dag där företag bjuds in och  står vid montrar där de informerar och även att 

det ges seminarier där företagen får berätta mer. Sådana dagar finns idag för studenterna men 

det finns alltså även en efterfrågan på sådana dagar för forskare och lärare.  

 

Det finns efterfrågan på att ENS ska satsa mer på kontakter med tjänsteföretag än vad de 

upplevs göra idag. Lars Westin anser att det känns för basindustriinriktat vid Umeå universitet 

och att ett nytänkande behövs. Detta skulle underlätta företagssamverkan för bland annat 

samhällsvetenskapen.  

Erik Elmroth har önskemål om billiga övernattningsplatser vid Arlanda som skulle underlätta 

möteskontakter med aktörer utanför regionen men även att ENS sköter omvärldsbevakning 

inom regionen och hjälper institutionerna att finna företag som kan vara relevanta 

samverkanspartners.  

 

På frågan om vilken övrig service de skulle vilja att ENS erhåller så kom det upp en del av 

den service som ENS har idag som examensjobbservice och stöd i EU-projektansökningar. 

Det finns även önskemål från Charlotte Wiberg att ENS kan vara till stöd om ledningen från 

ett större företag kommer på besök så kan de mötas av ledningen från universitetet och att 

samverkanshuset då kan användas som mötesplats.  

Det var även de som efterfrågade mer stöd vid ansökningar som inte är EU-

projektansökningar och det var bland annat Fredrik Almqvist, Mikael Karlsson, Knut Irgum, 

Stellan Marklund, Jyri-Pekka Mikkola och Leif Jönsson. De anser också att när forskare 

inleder ett samarbete med företag ska de kunna erhålla mallar från ENS för avtal och IPR. 

Dessa mallar bör finnas på både svenska och engelska. ENS borde även kunna ge ekonomiskt 

rådgivning till dessa forskare och hjälpa till med exempelvis beräkning av OH. Om ENS kan 

ge professionellt stöd på den nivån får dels forskarna en god grund för samverkan och 

företagen får gott förtroende för Umeå Universitet.   

Lars Lindbergh önskar en databas som innehåller alla företagskontakter vid Umeå universitet, 

men tillägger även att denna måste hanteras så att de personliga kontakterna som finns 

respekteras. 

 

 
5.3 Uppdaterad information 

För att kunna fortsätta insamlingen av information så att det fungerar långsiktigt och är 

uppdaterad med aktuell information om institutionernas företagssamarbeten så tycker de flesta 

att det allra bästa vore om ENS fortsatte komma förbi och tala med personalen vid 



 16 

institutionerna/centrumbildningarna eller anordna träffar med företag där institutionerna och 

företag träffas där ENS medverkar.  

Ett annat alternativ som Mikael Elofsson, Eisten Nilsson och Martin Servin nämner är att det 

skulle finnas en databas där institutionerna kan föra in vilka företagssamarbeten de har.  

Per Kvarnbrink och Ulf Arne Girhammar tipsar om att institutionerna borde lägga upp 

information på sin hemsida.  

Det kommer även förslag från Knut Irgum att ENS borde kontrollera universitetets inkomster 

då externa medel bokförs på särskilda konton och han anser att det bör kunna göra det enkelt 

att kunna kartlägga och uppdatera aktuell samverkan.  

Mikael Karlsson tycker att ENS skulle skicka ut en enkät med max tio frågor där syftet ska 

vara tydligt formulerat så att det snabbt och enkelt går att svara på.  

Lars-Fredrik Andersson tycker att ENS bör skicka ut den information som de redan har till 

institutionerna så att institutionerna enkelt kan uppdatera och skicka tillbaka den.  

 

6. Avslutning och resultat 
Här kommer den avslutande delen där en sammanställning ges utifrån de mål som ligger till 

grund för denna företagsinventering.  

 
6.1 Goda exempel på metoder för att öka företagssamverkan 

Ett av målen i denna rapport är att finna goda exempel på metoder för att öka 

företagssamarbeten på institutionsnivå.  

I rapporten ges exempel på hur det arbetas med samverkan långsiktigt.  

 

 Ett gott exempel är att institutionerna tar med samverkan i sina verksamhetsplaner där 

de sätter upp visioner och åtgärder för hur samverkan ska utvecklas.  

 

 En bra metod kan också vara att institutionerna/centrumbildningarna har en 

samverkansansvarig eller key account manager som kartlägger och ansvarar för de 

företagskontakter som finns.  

 

Service och stöd som ENS ger kan också hjälpa till att öka samverkan vid institutionerna och 

centrumbildningarna. Förslag finns dels på mötesplatser som behövs och vilken övrig service 

som skulle underlätta samverkan.  

 

 Det finns önskemål om att det ska finnas lättillgänglig och lätthanterlig 

konferensutrustning som skulle underlätta institutionernas kontakter med företagen.  

 

 Förslag på fysiska mötesplatser är att anordna en dag där företag bjuds in att göra 

reklam för sig själva vid montrar och där seminarier anordnas så att kontakter kan 

skapas. Denna dag får gärna vara riktad till forskare och lärare vid Umeå universitet.  

 

 Sekretess nämns vara ett problem vid samverkan och därför finns det efterfrågan på 

projektrum eller servrar som är konfidentiella och inte omfattas av 

offentlighetsprincipen. Det kan underlätta kontakter med företagen när känslig 

information utbyts.  

 

 Den service som ENS har idag är uppskattad, främst EU Project Office men även 

företagsforskarskolan och det stöd som ENS ger vid examensjobb till Umeå 

universitets studenter. Kunskapen om ENS verksamhet är dock inte så hög bland 

forskare ute på institutionerna och det efterfrågas mer information om vad för stöd 
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som finns och önskemål om att ENS besöker institutionerna och talar med personalen. 

Besöken gör att institutionerna får möjlighet att informera om vilket stöd de behöver 

och ENS kan informera om var de kan komma in och hjälpa till.  

 

 Förslag på övrig service och stöd som kommer fram i den här rapporten är att forskare 

även kan få stöd i andra ansökningar än EU-ansökningar. Det efterfrågas mallar för 

avtal och IPR, hjälp i ekonomifrågor från ENS som kan underlätta för forskaren att få 

en bra start när företagskontakten redan är etablerad och ska utvecklas. Finns det 

professionell service vid ENS på dessa områden kan forskarna känna sig tryggare och 

företagen får ökat förtroende för Umeå universitet. 

 

 Informanterna tycker att ENS gärna får agera omvärldsbevakare och kunna matcha 

företag i regionen med Umeå universitets institutioner och centrumbildningar. Det 

finns efterfrågan på att ENS ska lägga mer fokus på tjänsteföretag än vad de idag 

upplevs göra. Genom att skapa kontakt med fler tjänsteföretag skulle fler institutioner 

vid samhällsvetenskapen kunna öka sin företagssamverkan.   

 

 För att effektivt kunna öka samverkan vid institutionerna så behövs 

meriteringssystemet för samverkan ses över. Det kommer fram mycket kritik i denna 

rapport mot meriteringen av samverkan med betoning på att det ofta försvårar för 

forskare snarare än tvärtom. Skulle samverkan meriteras högre så finns också bättre 

förutsättningar för att öka samverkan. Idag kan samverkan ge negativa konsekvenser 

för forskarna i form av resurser från fakulteten och vid ansökningar till 

Vetenskapsrådet.   

 

Slutsatsen som går att dra genom informationen ovan är att det finns ett antal punkter att 

bygga vidare på för att kunna utveckla metoder för att öka institutionernas och 

centrumbildningarnas företagssamverkan. I de kommande aktiviteterna kan det vara bra att gå 

igenom dessa förslag för att se vad som kan vara möjligt att genomföra och hur det ska gå till.   

 
6.2  Metoder för att samla in och bevara information 

Det andra målet för denna rapport är att finna exempel på metoder för att samla in och bevara 

information om pågående och tidigare samarbeten. I rapporten kommer det fram sådana 

exempel.  

 

 Informanterna anser att det vore bra om ENS fortsätter med besök vid institutionerna 

och centrumbildningarna för att tala med personal där och samla in aktuell 

information. ENS kan även anordna träffar mellan institutionerna/centrumbildningarna 

och företagen och vara en deltagande part där.  

 

 Ett annat exempel är att det finns en databas tillgänglig där institutionerna kan föra in 

information om den samverkan som de har.  

 

 Det tredje exemplet är att institutionerna får i uppgift att lägga upp information om 

pågående företagssamverkan på sina hemsidor.  

 

 ENS kan också kontrollera Umeå universitets externa inkomster och därigenom 

kartlägga samverkan som pågår och uppdatera den.  
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 ENS kan skicka ut en enkät till institutionerna/centrumbildningarna med max tio 

frågor och ett tydligt formulerat syfte.  

 

 Det finns även förslag på att ENS kan skicka ut den information som redan finns om 

samverkan till institutionerna/centrumbildningarna så att dessa kan titta igenom och 

uppdatera till aktuell information och sedan skicka tillbaka.  

 

Slutsatsen som går att dra kring vilka metoder som är bäst för att samla in och bevara 

information är nog att det kräver arbete att ta fram. Finns det en metod där ENS är den aktiva 

parten för att samla in informationen kan det gå lättare. Kräver metoden däremot en aktiv roll 

från institutionerna och centrumbildningarna så gäller det att hitta sätt att förankra metoden 

hos dem för att kunna få ett så heltäckande resultat som möjligt.  

 
6.3 Goda exempel på institutioner som har många företagssamarbeten. 

De flesta institutionerna och centrumbildningarna som intervjuades har väldigt intressant 

samverkan som pågår hos dem. Goda exempel värda att lyfta fram är: 

 

 Handelshögskolan har väldigt många företag som de samverkar med och de har 

väldigt många former av samverkan. Exempel på hur de samverkar är: enkätstudier, 

utlandspraktik, projekt, uppdragsutbildning, representation i styrelse och rådgivande 

organ samt ledarskapsutbildning. 

 

 Kemiska institutionen har samarbeten med många företag och i flera av institutionens 

områden. De har även dokumenterat samverkan som viktigt för institutionen och har 

med visioner och konkreta åtgärder för att utveckla samverkan i sin verksamhetsplan. 

 

 Institutionen för informatik har också samverkan med många företag och de arbetar 

aktivt med samverkan vid institutionen. De håller möten med företag och kompletterar 

det med virtuella mötesplatser och dessutom har de tillsatt key account managers som 

arbetar med institutionens företagskontakter och ser till att hålla dem levande.  

 

 Institutionen för datavetenskap har mycket erfarenhet av samverkan med företag och 

de har också samverkan med stora internationella företag som IBM och Telefonica. 

 

 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har samverkan med många företag och 

både inom forskning och utbildning. De har ett branschråd för byggprogrammet som 

är värt att ta upp som ett gott exempel för där ingår studenter, lärare, entreprenörer och 

konsulter.  

 
6.4 Goda exempel på företag som har stor erfarenhet av att samarbeta med Umeå 

universitet.  

I bilaga 3 finns en lista över 354 stycken företag som samverkar med Umeå universitet. Där 

går det att finna ett flertal företag som har stor erfarenhet av att samarbeta med universitetet.   
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